VOOR € 20 PER MAAND!
Limbopedia pakket
•
•
•
•
•
•
•

Uw bedrijfsgegevens / contactgegevens op Limbopedia
Algemene informatie over aanwezige faciliteiten en praktische info van je
bedrijf (parkeermogelijkheden, openingsuren, etc.)
Tekst van max. 250 woorden
Link naar eigen website
Locatie aanduiding op de Limbopedia Map met eigen marker!
Logo / Foto’s (max.5 st.)
U ontvangt promotiekaarten van Limbopedia

€ 240
excl. btw per jaar

Uw
voordeel

€ 399

€ 81

excl. btw voor
2 jaar

€ 125

Uitbreiding 1 (ideaal voor opendeurdagen, laatste kamers, weekmenu …)
•
•

Een activiteit, evenement of actie naar keuze krijgt
voor 1 week een detailpagina op Limbopedia
Gepromoot in uw eigen gemeente (categorie) of gemeente naar keuze door
gebruik te maken van de sidebar met uw advertentie.

Uitbreiding 4 (jaarpromotie)
•
•
•

Een bedrijf, activiteit of actie naar keuze krijgt
voor 1 jaar een detailpagina op Limbopedia
Gepromoot in uw eigen gemeente (categorie) of gemeente naar keuze door
gebruik te maken van de sidebar met uw advertentie.
Vermelding op onze social media platformen

OP MAAT

excl. btw
€ 185 excl. btw voor 2 weken
€ 225 excl. btw voor 3 weken

€ 2495
excl. btw

Op Maat

Daarnaast bieden we voldoende mogelijkheden om uw bedrijf optimaal in de
spotlight te zetten. Dit kan door diverse advertentiemogelijkheden een
specifieke categorie, op de homepage, in een bepaalde regio, in de
nieuwsbrief of op onze sociale media.
Maar vooral luisteren we graag naar uw mensen en bekijken we samen het
aanbod om zo te komen tot een pakket op maat.

Korting! U ontvangt een eenmalige korting van € 35 als u een link van Limbopedia op uw eigen website plaatst.
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